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SÚMULA DA 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 

DATA 17 de agosto de 2021 HORÁRIO 09h30 às 12h00 

LOCAL Videoconferência 

  

MEMBROS 

Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente do CAU/MG 

Ademir Nogueira de Ávila Vice-Presidente do CAU/MG 

Cecília Maria Rabelo Geraldo Coordenadora da CED-CAU/MG 

Luciana Bracarense Coimbra Veloso Coordenadora da CEF-CAU/MG 

Fábio Almeida Vieira Coordenador da CEP-CAU/MG 

Elaine Saraiva Calderari 

 

 

 

 

Coordenadora da COA-CAU/MG 

Rosilene Guedes Souza Coordenadora da CPFi-CAU/MG 

 

PAUTA DA REUNIÃO  

 

1. Verificação do quórum: 

  

2. 

Comunicados: 

2.1. Da Presidência; 

 

2.1.1. Ofício 461/2021 da Prefeitura de Juiz de Fora: resposta à solicitação do CAU/MG para que fossem 

vacinadas as funcionárias do Escritório Descentralizado de Juiz de Fora. 

2.1.2. Atualização sobre os registros de egressos de cursos EAD. 

2.1.3. Disponibilidade de 5 cortesias para 7º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação. 

 

3. Assuntos a serem tratados: 

 

3.1 Aprovação da Súmula da 150ª reunião do Conselho Diretor, realizada em 27 de julho de 2021 - Origem: 
Presidência. 
 

3.2 Homologação de aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, sobre prorrogação do prazo para 
inscrições no Edital para Patrocínio em Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), 
“Casa saudável – Moradia digna”, até o dia 26 de agosto de 2021. Origem: Presidência. 

 
3.3 Apreciação e manifestação sobre realização de reunião da Comissão para a análise, seleção e 

classificação das propostas habilitadas da Chamada Pública para Patrocínio nº 001/2021 na modalidade 
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), “Casa saudável – Moradia digna”, para o 
dia 14 de setembro de 2021. Origem: Presidência. 
 

3.4 Apreciação e manifestação sobre a reprogramação orçamentária de 2021 do CAU/MG. Origem: CPFi. 
 
3.5 Apreciação e manifestação sobre a solicitação de apoio institucional para publicação/divulgação de 

matéria referente ao ensino e formação. Projeto arquitetura paisagística -SICCAU 1367618. Origem – 
CEF. 
 

3.6 Apreciação da pauta da 117ª Reunião Plenária Ordinária. Origem: Presidência.  

4. Outros assuntos:  
5. Encerramento. 

 

 

 

 Ariel Luís Romani Lazzarin  Gerente Geral 

ASSESSORIA 

Guilherme  

Frederico Carlos Huebra Barbosa Gerente Jurídico 

 

Secretário do Plenário e Colegiado 

 Adriana Valadares Santos Secretária Executiva 
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1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:  

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal deu início à reunião às 09:43, após verificar a existência de 

quórum. 

2. COMUNICADOS:  

 

 2.1. Da Presidência: 

 
 
 
 
 

2.1.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, fez saber que a Prefeitura de 

Juiz de Fora respondeu à solicitação do CAU/MG no que se refere à vacinação das empregadas 

do Escritório Descentralizado daquela cidade, informando, contudo, que estão priorizando as 

faixas etárias estabelecidas e que não atenderiam ao pleito do Conselho. 

2.1.2. A presidente do CAU/MG concedeu a palavra ao gerente jurídico, Guilherme Alves, que 
apresentou um panorama sobre a questão de registro e emissão de carteira profissional para os 
egressos de cursos de Arquitetura e Urbanismo ministrados na modalidade de Ensino à Distância 
(EaD).  
2.1.3. A presidente do CAU/MG falou sobre o 7º Seminário Ibero-americano Arquitetura e 
Documentação, informando que o Conselho recebeu cinco cortesias para participação. Disse que 
solicitará manifestação dos conselheiros interessados.  
2.1.4. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, solicitou a inclusão na Ordem do 
Dia o item: “3.5. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de apoio institucional para 
publicação/divulgação de matéria referente ao ensino e formação. Projeto arquitetura paisagística 
-SICCAU 1367618”, o que foi aprovado pelos presentes com abstenção da Conselheira Rosilene 
Guedes Souza.  

 

 3. ORDEM DO DIA:  

 

Item de pauta 
3.1.  Aprovação da Súmula da 150ª reunião do Conselho Diretor, realizada em 3 de 

agosto de 2021. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.1.1.  A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a Súmula da 
150ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 3 de agosto de 2021.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.1.2. Aprovar a Súmula da 150ª Reunião do Conselho Diretor, realizada em 3 de agosto 
de 2021.  

 

Item de pauta 

3.2 Homologação de aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, sobre 
prorrogação do prazo para inscrições no Edital para Patrocínio em Assistência 
Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), “Casa saudável – Moradia 
digna”, até o dia 26 de agosto de 2021.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.2.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, informou que, pelo 

motivo de ter havido poucas inscrições para o Edital de para Patrocínio em Assistência 

Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), “Casa saudável – Moradia digna”, 

houve a necessidade de prorrogação do prazo de inscrições. Sem maiores discussões, 

colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.2.2. Homologar a aprovação, ad referendum do Conselho Diretor, do prazo para 
envio das propostas e dos documentos, do Edital de Chamamento Público Para 
Patrocínio n.º 001/2021 - Modalidade Assistência Técnica Para Habitação de Interesse 
Social (ATHIS), para o dia 26/08/2021, até às 23h59min, bem como a prorrogação para 
o dia 19/08/2021, até às 23h59min, do termo final do prazo para Impugnação e Pedido 
de Esclarecimentos ao Edital. 

3.2.3.  Encaminhar ao Setor de Patrocínio para providências cabíveis. 

 
 

Item de pauta 
3.3. Apreciação e manifestação sobre realização de reunião da Comissão para a 
análise, seleção e classificação das propostas habilitadas da Chamada Pública para 
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Patrocínio nº 001/2021 na modalidade Assistência Técnica para Habitação de 
Interesse Social (ATHIS), “Casa saudável – Moradia digna”, para o dia 14 de 
setembro de 2021. 

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 

3.3.1. A presidente do CAU/MG apresentou a proposta de realização de reunião da 
Comissão para a análise, seleção e classificação das propostas habilitadas da Chamada 
Pública para Patrocínio nº 001/2021 na modalidade Assistência Técnica para Habitação 
de Interesse Social (ATHIS), “Casa saudável – Moradia digna”, a ser realizada em 14 de 
setembro do ano corrente. Não havendo outras discussões, colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.3.2. Aprovar a realização de reunião da comissão julgadora, para a análise, a seleção e 

a classificação das propostas habilitadas no Edital de Chamamento Público para 

Patrocínio n.º 001/2021 - Modalidade Assistência Técnica Para Habitação de Interesse 

Social (ATHIS), no dia 14 de setembro de 2021. 

3.3.3.  Encaminhar à Secretaria para providências cabíveis. 

3.3.4.  Informar o Setor de Patrocínio para providências cabíveis. 

 

Item de pauta 
3.4. Apreciação e manifestação sobre a reprogramação orçamentária de 2021 do 
CAU/MG. Origem: CPFi. 

Origem: CPFi 

Desenvolvimento 

3.4.1. A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, concedeu a palavra ao 

gerente administrativo e financeiro, Reinaldo Antero, que apresentou todo o histórico 

orçamentário do CAU/MG para o exercício de 2021 e, ainda, a proposta de 

reformulação orçamentária, ressaltando a alocação de verbas para a Comissão de 

Política Urbana e Ambiental – CPUA-CAU/MG, nos moldes como é feito para a CPC e 

CATHIS-CAU/MG. Salientou, também, a alocação de verba para adequação da sede 

do CAU/MG, além de demonstrar o orçamento disponível para cada projeto e atividade 

do Conselho. Em seguida, não havendo outros comentários ou esclarecimentos, a 

presidente do CAU/MG colocou o item em votação.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.4.2.  Aprovar a Reprogramação Orçamentária de 2021 do CAU/MG. 

3.4.3.  Encaminhar ao Plenário para apreciação e decisão. 

 

Item de pauta 
3.5. Apreciação e manifestação sobre a solicitação de apoio institucional para 
publicação/divulgação de matéria referente ao ensino e formação. Projeto 
arquitetura paisagística -SICCAU 1367618. 

Origem: CEF 

Desenvolvimento 

3.5.1.  A presidente do CAU/MG concedeu a palavra à coordenadora da CEF-CAU/MG, 

Luciana Bracarense Coimbra Veloso, que apresentou a solicitação de apoio 

institucional da proponente Urbideias informando, contudo, que esta não possui registro 

no CAU, além de apresentar uma série de outras desconformidades em relação aos 

critérios previamente definidos pelo Conselho para a concessão de apoio. Após 

discussões, a presidente colocou o item em votação. 

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.5.2. Indeferir a solicitação de divulgação/publicação no sítio do CAU/MG de Edital de 
Premiação de Estudantes – Urbideias, mesmo após reconhecimento da importância do 
incentivo aos estudantes, considerando a decisão da CEF-CAU/MG e pelo fato de o 
proponente, pessoa jurídica, não estar registrado no CAU. 

3.5.3. Encaminhar ao Setor de Patrocínio e Assessoria de Comunicação para as 
providências cabíveis. 
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Item de pauta 3.6. Apreciação da pauta da 117ª Reunião Plenária Ordinária.  

Origem: Presidência 

Desenvolvimento 
3.6.1.  A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, apresentou a pauta da 
117ª Reunião Plenária Ordinária e, não havendo nenhuma observação ou solicitação de 
inclusão de item, colocou o item em votação, o qual foi aprovado pelos presentes.  

Encaminhamento e 
Deliberação 

3.6.2. Aprovar a pauta da 117ª Reunião Plenária Ordinária.  

 

4. OUTROS ASSUNTOS:  

 

4.1. A conselheira Rosilene Guedes Souza informou que participou de live do IAB-AL e 
que durante a reunião foi mencionado o Plano Plurianual dos Municípios – PPA, 
solicitando que a presidência do CAU/MG envie comunicação aos municípios mineiros 
pedindo a inclusão da questão da habitação social em seus respectivos PPAs. 
4.2. O conselheiro Fábio Almeida Vieira disse que foi convidado pelo Centro 
Universitário de Viçosa - UNIVIÇOSA para proferir palestra sobre exercício profissional e 
ética, evento que ocorrerá em 8 de setembro. Além disso, fez saber que a fiscalização do 
Crea, em Muriaé, não está cobrando a documentação necessária para comprovação de 
responsabilidade técnica, quando sabem que a obra é realizada por arquiteto. Ponderou 
que se deveria comunicar o fato à presidência do Crea-MG. A presidente do CAU/MG 
informou que existe um bom relacionamento com a Presidência daquele conselho de 
engenharia e agronomia e que lavará a questão para discussão.  

 

5. ENCERRAMENTO:  
 

A presidente do CAU/MG, Maria Edwiges Sobreira Leal, encerrou a reunião às 11h25. 
 

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2021. 

 
Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos 

membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação 

de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o 

presente documento em reunião gravada e com a anuência dos membros do Conselho Diretor do CAU/MG. Súmula aprovada na 152ª 

Reunião Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 31 de agosto de 2021. 

 
 

 
 
 

Maria Edwiges Sobreira Leal 
Presidente do CAU/MG 

 
 
 

 
 
 

Frederico Carlos Huebra Barbosa 
Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 
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